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SALUTON!

Karaj geamikoj:

Estas vera plezuro por mi, adresi mian atenton al ĉiuj vi, legantoj, por
danki la  entuziasman bonvenon, kiun vi donis al la numero unu de ĉi
tiu informilo, kiu respegulas kun la intenco teni vin informita pri ĉiuj
agadoj,  kiujn  ni  faras  en  la  Valencia  Esperanto-Grupo.  Viaj
komplimentoj  sukcesis  pliigi  la  jam  grandan  iluzion,  kun  kiu  mi
sturmis ĉi tiun defion.

Mi esperas subteni viajn atendojn tiurilate, kaj tiel tiu ĉi numero, kiun
vi  legas,  kiel  la  venontaj,  estos por  vi  fonto  de  ĝojo,  informo kaj
distro.

Mi  volas  ankaŭ  danki  ĉiujn,  kiuj  kunlaboris,  kunlaboras kaj
kunlaboros, precipe Elías kaj Iván, sen kies sindona helpo ĉi tio ne
estus la sama.

Mi ankaŭ profitas ĉi  tiun okazon por kuraĝigi vin sendi al mi viajn
kontribuojn al la retpoŝto valencialuno3@gmail.com .

Laste, mi esperas, ke vi povas pardoni iujn erarojn aŭ malĝustaĵojn,
kiuj eble falos pro mia limigita sperto en ĉi tiu kampo.

Afablajn salutojn

Eduardo Alonso
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LA INFLUO DE ŜAJNA MOVO DE
LA SUNO - TAGA ASTRONOMIO
Prelego de Vicent-Lluís Gimeno i Fuset, okazinta la 13an de

decembro 2019

Per la horizonto: lernante orienti nin mem.

Kiel  vi  scias,  la horizonto estas la linio  kiu disigas la ĉielon kaj la
Teron. Se ni montras per fingro horizontan punkton kaj ni turniĝas
sekvante la linion, ni atingos la punkton originalan, tio estas, en la
sama loko kie vi komencis. Do, ni turniĝis tricent sesdek gradojn.

Oni dividas la horizonton en kvar kvadrantoj de naŭdek gradoj kiu
nomiĝas: Nordon, Orienton, Tagmezon kaj Okcidenton.

Oni difinas lokan horizonton kiel la zono kie la Suno leviĝas kaj kie ĝi
ankaŭ subiras.

La azimuto estas la arko en la horizonto kalkulata de la kardinala
punkto Nordo ĝis la vertikalo de la astro.

Kiel diferenciĝas la tagoj de januaro de la tagoj de majo?

La tagoj  de januaro kaj la tagoj
de  majo diferenciĝas en la  daŭro
de  la  tago,  tio  estas,  la  tempo
inter  la  suna  leviĝo kaj  la
sunsubiro,  kiu  ŝanĝiĝas dum  la
tuta jaro.

Oni  observas  en  la  sinusoida
grafikaĵo  ke  la  jaro  havas  kvar
specialajn tagojn: du ekvinoksojn,
kiuj havas egalajn daŭrojn de la tago kaj la nokto (dek du horoj) kaj
du solsticojn .
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La ekvinokso signifas ke la tago  daŭras dek du horojn, same kiel la
nokto.  Estas du solsticoj, tiu de la vintro (la minimumo de 9 sunaj
horoj, la nokton plej longa, kaj la solstico de somero (la maksimumo:

15 sunaj horoj, la tago plej longa
de la jaro).

Tiuj  kvar  datoj  koincidas  de
multaj jaroj kun la precipaj festoj:
Kristnasko, les Falles de Valencio
kaj les Gaiates de Kasteljono, les
Fogueres de sankta Johano, kaj la
komenciĝo de la kurso.

Ĉu la Suno leviĝas kaj subiras ĉiam en la sama loko?

Antaŭe ni vidis ke la suno ne leviĝas nek subiras ĉiutage je la sama
horo.  Nu,  bone,  la  loko  de  la  leviĝo kaj  subiro  ankaŭ ŝanĝiĝas
laŭlonge de la jaro.

CIKLO DE LA JARO TABELO
Dato Leviĝo Sunleviĝo Sunsubiro

21 Decembro Sudeosto 7:15 16:40 Solstico Vintro

21 Januaro kaj 21 Novembro 6:55 17:00

21 Februaro kaj 21 Oktobro 6:30 17:30

21 Marto kaj 21 Septembro Eosto 90º 6:00 18:00 Ekvinoksoj

21 Aprilo kaj 21 Aŭgusto 5:15 18:45

21 Majo kaj 21 Julio 4:45 19:20

21 Junio Nordeosto 4:35 19:35 Solst. Somero
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Ĝi estas variado de la azimuto de 60º, tio estas,  ses spanoj  — ni
etendas brakon kun malferma mano kaj ni fermas okulon, la angulo
kiun ni  povas  ĉirkaŭpreni  inter  la  dika  fingro  kaj  la  eta  fingro-
proksimume inter la sunleviĝoj de la du solsticoj.

Kiom da fojoj ni legis ke la suno ĉiam leviĝas Oriente kaj sunsubiras
Okcidente?

Kiel ŝanĝiĝas la altitudo de la Suno?
Alia faktoro kiu ni  estas konsiderontaj en taga Astronomio estas la
altitudo  de  la  Suno.  La  altitudo  de  la  astroj  estas  la  angulo  kiu
formiĝas inter la direkto al astro kaj la horizontala ebeno.

Kiam la  Suno atingas  la  zeniton,  kiu estas la  maksimuma altitudo
(90º), ĝi estas en la vertikala linio kiu rilatas la observanton. Tiam la
frapado  de  la  radioj  de  la  Suno  estas  en  sia  maksimumo  kaj  la
observanto ne igas iun ajn ombron, ĉar la ombra longeco mallongiĝas
kiam la suna altitudo pliiĝas.

La astronomia horizonto estas la
bazo por mezuri la altitudon de la
astroj. La ombro de bastono estis
la unua sunhorloĝo.

Gravas ke kiam la Suno atingas la
maksimuman altitudon de la tago
estas  la  tagmezo,  kaj  la  Suno
situas ĉe la kardinala punkto de la
Sudo (azimuto de 180º).

La  valoro  de  la  maksimuma altitudo  ŝanĝiĝas  laŭlonge de  la  jaro
sekvante la saman  grafikaĵon kiu la  daŭro de la  tago.  Sed nun la
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vertikala akso havas tri specialajn altitudojn  al Valencio: 74,5º, 51º
kaj 27,5º.

Ni devas uzi du horizontajn koordinatojn por situigi la lokon de iu ajn
astro en la ĉiela volbo: la azimuto kaj la altitudo.

Kiel ŝanĝiĝas la trajektorio de la Suno sur la horizonto?
En  ĉiu momento  de  la  tago  ni
povas  vidi  la  Sunon  en  unu
punkto,  se  ni  reprezentas  la
malsamajn lokojn kiujn  la  Suno
okupas  laŭlonge de  la  tago  ni
ekhavas la trajektorion de la Suno
sur  la  horizonta Sudo  en  du
dimensioj.

La  sekvanta  bildo  montras  la
Sunvojon -en  tri  dimensioj-  en
ekvinokso:  ni  povas  observi  la
movadon de  la  Suno  ekde  la
sunleviĝo ĝis la sunsubiro. En ĉi tiu
tago la suno leviĝas je la sesa (laŭ
la  suna  horo)  precize  sur  la
Okcidenta punkto  (azimuto  de
90º),  kaj  subiras  ekzakte  sur  la
Orienta punkto  (270º)  (Jaume
Sacasas i Domènech, 1.987).

En la mateno la altitudo de la Suno plialtiĝas kaj moviĝas suden, kie
la suno atingas je 51º en Valencio je la tagmezo ekzakte en la Suda
punkto  (ĝi okazas  je  la  12:00,  suna  horo)  kiun  indikas  ĉiuj
sunhorloĝoj.
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En  la  posttagmezo  la  Suno  moviĝas al  Okcidento kaj  reduktas  la
altitudon  ĝis la sunsubiro. Oni observas simetriecon inter la mateno
kaj la vespero koncerne la tagmezon.

Dum la monatoj de aprilo,  majo kaj junio la tago daŭre kreskas  ĉar
daŭre ŝanĝiĝas  la  ŝajna suna  vojo.  La  Suno  daŭre leviĝas sur  la
orienta horizonto, sed ĉiufoje pli al nordo de la Okcidenta punkto, kaj
ĝi subiras sur la okcidenta horizonto,  ankaŭ ĉiufoje pli norden de la
Orienta punkto.

La loko de la Suno je la tagmezo daŭre pliigas sian altitudon. Dum ĉi
tiu  tri  monatoj  ĝis  la  21-a  de  junio,  kiam  atingas  74,5º,  la
maksimuman altitudon. Tio estas la solstico de somero.

En  la  suna  trajektorio  la  reĝa  astro
atingas ĉi tie la maksimuman devion
de  la  sunleviĝo  en  la  Nordo  de  la
Orienta  punkto  (proksime  al  la
azimuto  de  60º),  ankaŭ  kaj  de  la
sunsubiro  de  la  Okcidenta  punkto
(proksime al la azimuto de 300º).

Estas  ofta  eraro  pensi  ke  dum  la
somero la tagoj estas ĉifoje pli longaj.
Se la 21-a de junio estas la tago plej
longa de la jaro, poste ĉi tie:

A) la tagoj pli kaj pli mallongiĝas
B) la altitudo de la Suno al tagmezo ankaŭ,
C) la loko de la sunleviĝo alproksimiĝas al la Orienta punkto de la
horizonto, kaj aliflanke la sunsubiro al la Okcidenta punkto.

Ĝis la 23-a de septembro, tio estas, la ekvinokso de aŭtuno, en kiu
egalas la tagon kaj la nokton por dua fojo en la jaro. Dum la monatoj
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de oktobro, novembro kaj decembro la tago  daŭre malkreskas,  ĉar
ĉiutage la Suno ŝanĝas sian ŝajnan vojon.

La simetrieco: daŭras la simetrieco ĉi tie rilate de la Sudo, ĉar la Suno
atingas ĉi tie la maksimuman devion de sunleviĝo kaj de sunsubiro.

Poste la 21-an de decembro la tagoj komenciĝas kreski kaj la noktoj
malkreskas,  la  altitudo  je  la  tagmezo  pliiĝas,  la  sunleviĝo kaj  la
sunsubiro proksimiĝas refoje al la Eosta (Orienta) punkto ĝis la 21-a
de marto,  ekvinokso de printempo, la tago kaj la  nokto egaliĝas, la
Suno leviĝas sur la Eosta (Orienta) punkto kaj......rekomenciĝas nova
ciklo.

Rilate al la vojoj de la Suno:
1. La plej alta kaj la plej malalta estas la solsticoj.
2. La ŝanĝo de situo de leviĝoj kaj sunsubiroj.
3. Ĉiuj trajektorioj estas paralelaj ĉar ĝi havas la saman akson.

La influo de la ŝajna movo de la Suno
Ĉiuj ni observis ke dum la tagoj de printempo kaj somero la vojo de la
Suno altigas altitudojn sur la horizonto multe pli  altajn ke dum la
aŭtuno kaj la vintro.

En el solstico de somero la Suno
je  la  tagmezo  falas  preskaŭ kiel
ŝtono  sur  niaj  kapoj,  sed  en  la
vintro  la  suno  lumigas  nin  pli
oblikve kaj sekve varmigas malpli
la areon kie ni vivas.
Mi rekonas ke ĉefe en la urboj ne
estas  tiel  facile  kiel  sur  la
kamparo  tiun  fenomenoj:  ke  la
Suno  ne  leviĝas ĉiam Eosten
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(Oriente)  nek  ĝi subiras  Uesten  (Okcidenten),  krom  ke  en  la
printempo kaj la somero la Suno  leviĝas al Nordeosto kaj subiras al
Norduesto.

Dum la monatoj de la aŭtuno kaj la vintro leviĝas en la Sudeosto kaj
subiras en la Suduesto. Dum se vi loĝas en la kamparo estas pli facile
observi ke la sunleviĝo kaj la sunsubiro ŝanĝiĝas aŭ longe de la jaro.
Verdire estas nur du tagoj ĉiujare en kiuj la Suno leviĝas ekzakte en
la Eosto kaj sunsubiras en la Uesto.

La penetrado de la radioj de la Suno en la loĝejon
En la sudflanka orientiĝo de loĝejo, la altitudo de la Suno permesas
ŝpari energion, ĉar dum la monatoj plej malvarmaj de la jaro, kiel la
altitudo estas malalta je la horoj ĉirkaŭ la tagmezo, la radioj de la

Suno eniras tre bone kaj tio varmigas la domon en la centraj horoj de
la tago. Tio estas bonega kaj tre interesa.

Aliflanke, en la monatoj plej varmaj la altitudo de la Suno estas alta
kaj la radioj apenaŭ eniras en la domo por varmigi la loĝejon.

Vicent-Lluís Gimeno i Fuset
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LA PASINTECO
Ĉu ekzistas la ĉina lingvo? 

de Augusto Casquero 

Onidire la plej parolata lingvo de 
la mondo estas la ĉina kaj homoj 
en la tuta mondo pro tio lernas la 
ĉinan lingvon. Sed, ĉu vere temas
pri la ĉina lingvo, la lingvo de ĉiuj 
ĉinoj? Fakte jes – kaj ne. 

Kiam mi alvenis antaŭ unu jaro al
Ĉinio  por  instrui  la  hispanan

lingvon kaj Esperanton, mi konstatis ke homoj tie parolas malsamajn
lingvojn, tute ne komprenatajn inter loĝantoj de diversaj regionoj, eĉ
ene de la sama provinco, kaj eĉ homoj de apudaj urboj ofte havas
tute  malsimilajn  lingvojn.  Mi  scivolemis  pri  tiu  fenomeno  kaj
demandis, serĉis, esploris. 

Iom post iom mi komprenis ke en Ĉinio ekzistas tute ne imagebla
lingva mozaiko, lingva kaj kultura trezoro. 

Jen kelkaj faktoj: En Ĉinio kunvivas 56 etnoj aŭ nacioj, multaj el ili
kun  propraj  lingvoj,  propraj  skribmanieroj.  Sed ene de tiuj  lingvoj
ekzistas amaso de t.n. “dialektoj”, plej ofte veraj apartaj lingvoj. Miaj
gelernantoj,  ekzemple, el diversaj provincoj,  parolas dialektojn tute
ne komprenatajn  de aliaj  samklasanoj,  eĉ  unu vorton ili  ne  povas
kompreni. 
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La plej granda el tiuj nacioj estas la popolo hano kun la hana lingvo
(hanyu). Kiam ni pensas pri ĉinoj, vere ni pensas pri hanoj. Tiu nomo
devenas el la dinastio Han (202 a.K.-220 p.K.). Tiu popolo konsistigas
91% de la tuta ĉina loĝantaro. Ili distingiĝas disde la aliaj popoloj,
kiuj  parolas  “etnajn  lingvojn”,  kun  pli-malpli  150  variantoj,  kiel  la
rusa, korea, mongola, tibeta, ujgura, kazaĥa ktp. 

Kun la paso de la tempo
kreiĝis unika sistemo por
la ĉina skribado. Formiĝis
tradicio kiu konsideras la
ok  plej  parolatajn
variaĵojn kiel “dialektojn”.
Sed  ili  estas  tiom
malsimilaj  kiel  eŭropaj
lingvoj  el  malsamaj
lingvaj  familioj.  La
dialektoj de la sudo estas
multe pli  malsimilaj al la
plej granda grupo, la mandarena. La kvanto de dialektoj ne estas tute
klara. 

Ene de la han-dialektoj oni povus mencii ĉefe la jenajn: 

Kantona dialekto (guantong hua). Parolata ĉefe en la sudo, plej multe
en Kantono, sudo de Guangxi, Makao, Honkongo (entute ĉirkaŭ 46
milionoj da parolantoj). 

Gana.  Parolata en Jiangxi  kaj  sudoriente en la  provinco Hebei  (21
milionoj). 
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Hakka. Ankaŭ parolata en la sudo, nordoriente de Kantono, Fujian kaj
en parto de Tajvano (26 milionoj). 

Mandarena.  Tre  vaste  parolata  en  regionoj  nordaj,  centraj  kaj
okcidentaj (720 milionoj). Ĝi estas la lingvo de Pekino, Nankino ktp.
Ĝi konsistigas la bazon de la norma moderna ĉina lingvo, konata kiel
“ĉina lingvo”, putong hua, aŭ hanyu. 

Norda Mino. Parolata ĉe la nordo de la provinco Fujian (10 milionoj).

Suda Mino. Parolata sudoriente, ĉefe en partoj de Zhejiang, Fujian,
insulo Hainan (ankaŭ nomata Hainanhua) kaj Tajvano (26 milionoj).

Wu. Parolata en partoj de Anhui, Zhejiang kaj Jiangsu (36 milionoj).

Ankaŭ en parto de Malajzio estas parolata la ĉina lingvo, simila al la
lingvo de Kantono. 

Sed  tio  estas  nur  simpla  priskribo  pri  la  lingva  situacio  en  Ĉinio.
Ekzistas amaso da aliaj dialektoj. Wuhan hua, Shanghai Hua, Fuzhou
hua, Shantou hua, ktp. Multaj estas parolataj nur en unu urbo, kaj eĉ
en la urbo Kantono, kie nun mi troviĝas, ekzistas en kelkaj partoj de
la urbo kaj ĉirkaŭaĵoj malsamaj dialektoj. 

Kiamaniere  ĉinoj  solvas  tiun  komplika  lingva  situacion?
Diversmaniere.  Ĝenerale  ĉiuj  ĉinoj  parolas  sian  lokan  lingvon  aŭ
dialekton. Sed krome ĉiuj parolas la putonghua-n kun aliaj ĉinoj kiuj
havas  malsaman  gepatran  lingvon.  En  bazaj  lernejoj  la  instruado

Valencia Luno - Tria epoko - Numero 2 – Februaro 2020 Paĝo 14



okazas  en  la  propra  lingvo  aŭ  dialekto.  Ekde  la  mezlernejo  la
instruado okazas nur en la putonghua. 

Alia  estas  la  skriba  lingvo.  Dum tempopaso  formiĝis  unusola  ĉina
skriba lingvo. Tamen, post la ŝanĝoj dum la 20-a jarcento, ekzistas du
skribmanieroj, la oficiala ĉina, kaj la malnova, ankoraŭ uzata ĉefe en
Honkongo kaj  Tajvano,  sed  facile  komprenebla  por  ĉiuj.  Ĉiuj  ĉinaj
ĵurnaloj  estas  en  la  oficiala  ĉina  lingvo.  Televido  ĝenerale  uzas  la
putonghua-n (ne en Hongkongo). 

Ni  povus diri  ke la putonghua estas la  Esperanto de la ĉinoj.  Ĉiuj
parolas  sian  gepatran  lingvon,  kaj  inter  parolantoj  de  malsamaj
lingvoj aŭ dialektoj oni parolas la putonghua-n. 

Antaŭ nelonge, dum vizito al fabriko, la nuna Prezidanto de Ĉinio, s-ro
Hu  Jintao,  diris  al  la  laboristoj:  “Ĉiuj  ĉinoj  devas  bone  koni  la
putonghuan por paroli kun aliaj ĉinoj, kaj Esperanton por paroli kun
homoj el aliaj landoj”. 

Ĝenerale ĉinoj ne diras “Esperanto”, ĉar ĝi estas vorto por ili malfacile
prononcebla. Ili diras “shi jie yu” (monda lingvo). Konklude: ĉu la ĉina
lingvo ekzistas? Mem decidu. 

Augusto Casquero 

La Revuo Esperanto - februaro 2009 - 1222 (2) 
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DON KIĤOTO
Poemo en prozo verkita de Théophile Cart

Al la Esperantistoj !

Ho  Don  Kiĥoto,  filo  de  nobla
Hispanujo,  respekte  vin  salutas
mia kanto!

La homoj elturniĝemaj vin mokas,
kaj sur iliaj  lipoj via nomo estas
insulto. Ĉar vi iras firme antaŭen
kaj sentime defendas la justecon,
ilia diplomatio vin severe kritikas.
Ĉar vi ne vin demandas, ĉu al viaj

klopodoj  respondos  la  sukceso,  ili
vin juĝas freneza.

La ambiciuloj vin ridindigas kaj kun
malestimo ili citas vian nomon. Ĉar
vi  ne  konas  la  arton  flati
potenculojn, nek vivi apud la estroj,
ili  ŝercas  pri  via  soleco.  Ĉar
anstataŭ  sendi  la  aliajn  en  la
batalon, vi iras mem kaj ricevas pli
da  batoj  ol  da  laŭroj,  malŝate  ili
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rigardas vin de sia alta, saĝa
neŭtraleco.

La sprituloj ridas pri vi kaj via
nomo estas al ili sinonimo de
naiveco.  Ĉar  vi  protektas  la
rajton  de  l'  malfortulo  kaj
malamas  la  arogantecon,  ili
vin  diras  simplulo.  Ĉar  vi
enskribis  sur  vian  ŝildon  la
vortojn:  Fideleco,  Vereco,
Lojaleco,  ilia  vivsperto  ride
kun indulgo.

Sed kion valoras la moko de
l'homoj  elturnigemaj,  la  rido
de l'  ambiciuloj,  la  rideto de
l'sprituloj? Revante vian belan
revon, ho Don Kiĥoto,  vi  iris
fidele  kaj  obstine  la  vojon
elektitan,  kaj  glorinda  estas
via  nomo!  Vi  ankaŭ,  ho
ĉiutempaj Don  Kiĥotoj,  restu
fidelaj, iru senŝanceliĝe via vojo, revu vian belan revon: Nenio granda
fariĝis sur la tero, se ne dank'al viaj senlacaj, sentimaj bataloj!

Ho  Don  Kiĥoto,  filo  de  nobla  Hispanujo,  respekte  vin  salutas  mia
kanto.

Vortoj de Profesoro Th. Cart
Théophile Cart
(Lingvo Internacia - Aŭgusto  1909)
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PROTOKOL-LIBRO DE SESIOJ
Kion ni faris?

La 3an de januaro Dennis Keefe je la 4a horo, komencis sian Kurso-
Praktikadon.  Facila  parolado  kaj  babilado  surbaze  de  Universala
Esperanto Metodo de Doktoro
Benson kaj BEK Kurso. 

Je la 5a horo, komencis  sian
kurseton  pri  La  Inĝenia
Hidalgo  Don  Kiĥoto  de  la
Manĉo.  En  ĝi  ni  komentis  la
ĉapitron  1  de  tiu  mirinda
verko de la hispana literaturo,
verkita  de  Miguel  de
Cervantes kaj  tradukita  el  la
Hispana  de  Fernando  de
Diego. Ĉi tiu ĉapitro temas pri
la stato kaj la vivmaniero de
la fama hidalgo Don Kiĥoto de
la Manĉo.  

Post  tiam, kaj  pro  tio  ke  tiu
tago  estis  la  unua  vendredo
de la monato, ni aŭskultis la
prelegon  de  Dennis  pri  la
baldaŭ  venontaj  Internacia  Semajno  pri  UNESKO-Kuriero  kaj
Internacia  Fajro-Semajno en   Valencio,  antaŭ,  dum,  kaj  post  Las
Fallas.
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La 10an de januaro ni daŭrigis kun Kurso Benson kaj BEK Kurso. Tiam
ni komentis ĉapitron 2 de Don Kiĥoto kiu temas pri la unua eliro, kiun
el sia vilaĝo faris Don Kiĥoto. Kaj finfine, nia babilado kun teo.

La 17an de januaro post la Kurso Benson kaj BEK Kurso, ni komentis
ĉapitron 3 de Don Kiĥoto kie oni rakontas pri la amuza metodo de Don
Kiĥoto igi sin armi kavaliro. Poste babilado kaj teo.

La 22an de januaro nia amata bulteno Valencia Luno re-aperis, post
kelkaj jaroj de neaktiveco, ĉi-foje en plena koloro kaj en formato PDF.

La 24an de januaro ni daŭrigis nian aktivecon pere de Kurso Benson
kaj  BEK Kurso.  Poste  ni  diskutis ĉapitron 4  de  Don Kiĥoto pri  kio
okazis  al  nia  kavaliro,  kiam li  forlasis  la  gastejon.  Kaj,  por  fini  la
tagon, teo (ĉi-foje kun sukero)  kaj parolado.
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La  31an de januaro,  matene,  por  fini  la  monaton,  Dennis  surgluis
ĉirkaŭ 150 afiŝojn surstrate,  en kvartalo de la Universitato (Blasco
Ibañez) kaj en la kvartalo Ruzafa, pri la venonta 4-semajna kurso por
komencantoj,  komenciĝonta la 7an de februaro. 

Posttagmeze,  post  la  Kurso  Benson  kaj  BEK  Kurso,  ni  komentis
ĉapitron  5  de  Don  Kiĥoto,  kie  oni  daŭrigas  la  rakonton  pri  la
misfortuno de nia kavaliro. Por akompani la teon, Raúl kaj Eduardo
kunportis  kelkajn  trufojn  kaj  manĉajn  dolĉajn  kuketojn  kiuj  estis
formanĝitaj en malpli ol unu horo, ĉar ili estis tre bongustaj.

Eduardo Alonso

Valencia Luno - Tria epoko - Numero 2 – Februaro 2020 Paĝo 20



KUIRA RECEPTO
Cepa supo (pariza maniero)

Ne ĉiu bongustaĵo devas esti malsimpla en preparado. Feliĉe Ia fama
franca  kuirarto  disponigas  al  ni  verajn  frandaĵojn  tiurilate.  Eĉ
gekomencantoj en la kuirejo kuraĝe povas elprovi  ilin preskaŭ sen
risko.

Bezonataj estas: 

500 gramoj da cepoj;

2 supkuleroj da butero (aŭ margarino); 

1 1/4 I da buljono; 

4 tranĉaĵoj da blanka pano; 
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1-2 ajlo-bulberoj; 

Salo, pipro, timiano, petroselo; 

50-80 gramoj da raspita fromaĝo (svisa); 

2 supkuleroj da blanka vino (laŭvole).

Procedu jene:

Senŝeligu kaj ronde tranĉu la cepojn, varmigu la buteron en kaserolo
kaj fritetu la cepojn ĝis kiam ili fariĝas orkoloraj, aldonu la buljonon
kaj kuiretu je malalta varmeco 15-20 minutojn. Spicu per la supre
menciitaj  spicoj  kaj  aldonu  eventuale  la  vinon.  Verŝu  la  supon en
fajrorezistajn pelvetojn, metu sur ĉiun ujon tranĉaĵon de ĵus rostita
kaj per ajlo parfumita pano, disŝutu la raspitan fromaĝon kaj metu la
tuton por ĉirkaŭ 10 minutoj en la varmegan bakfornon (antaŭ-hejtitan
je 225 gradoj). Elprenu zorge, aldonu iom da freŝa, hakita petroselo
kaj surtabligu ĝin tre varma.

Ĉi  tiu  fama  pariza  supo  estas  rekomendinda  speciale  en  la  nuna
sezono.  La  cepo  same  kiel  la  ajlo  enhavas  kvazaŭ  homeopatian
apotekon. Ili povas anstataŭi danĝerajn medikamentojn en la senco:

Antaŭzorgi estas pli bone ol kuraci. Ambaŭ stimulas la digeston kaj
efikas kontraŭ bakterioj. La ajlo plilarĝigas la sango-vazojn, malaltigas
la sangopremon kaj plifortigas ĝenerale, precipe en pli alta aĝo. En
certaj  regionoj  oni  eĉ  diras:  Manĝu  ĉiutage  krudan  cepon  kaj  vi
neniam bezonas kuraciston.

Sed nepre dishaku, tranĉu aŭ elpremu ĝin tuj antaŭ la uzo.

Kaj ne timu la larmojn. Laboru ĉe malfermita fenestro aŭ tenu pecon
da pano inter viaj dentoj kaj spiru tra la buŝo (konsilo de Johanna
Shorter-Eyck: Internacia kuirlibro).

MONATO 1/80 33 
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MUZIKO
Amuza

Miguel Núñez Pozo (Tarrasa, Barcelono,  la  6an de januaro 1996), pli
konata kiel  Miki Núñez aŭ simple kiel Miki, estas hispana kantisto. Li
estis  konata  en  2018,  kiam  li  estis  parto  de  la  deka  eldono  de
Operacio Triunfo, atinginte la sesan lokon. Li estis elektita  reprezenti
Hispanion  ĉe  la  Eŭrovido-Kantokonkurso  2019  kun  la  temo  «La
venda» (La bando).  La 13an de septembro,  2019 li  publikigis sian
unuan albumon, Amuza.

- Komence la albumo nomiĝis Arbre, arbo en la kataluna ... Kial
vi ŝanĝiĝis al Amuza?
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⇒MIKI NÚÑEZ  Ĝi nomiĝis Arbre ĉar mi volis reflekti, ke mi konservas
miajn  radikojn  kaj  mi  ankoraŭ  estas  la  sama homo  kiel  kiam  mi
komencis muziki, ke mi havas certe tion, kion mi volas fari, ke mi
kreskis... Sed tiam mi pensis, ke tiu koncepto ne estas tre grava. Do
tiam mi koncentriĝis pri la celo de la albumo, kiu estas amuziĝi, la
amuzo. 

- Vi elektis titolon por via albumo en Esperanto. Ĉu vi povas
klarigi ĝin al mi?

Mi serĉis vorton por rilati al amuzo aŭ festo. Kial mi serĉis la tradukon
en Esperanto? Mi serĉis amuzon en pluraj lingvoj, kaj serĉante ĝin en
Esperanto  mi  ŝatis  kiel  ĝi  sonis  "amuza".  Krome,  ĝi  ŝajnis  min
perfekta ĉar mi volis kanti multlingvisman kanton.

Esperanto  estas  universala  lingvo  kaj  ankaŭ  muziko.  Amuza,  en
Esperanto,  signifas amuzon kaj samtempe mi volis,  ke homoj, kiuj
vidis la nomon de la albumo, sciis, ke ĝi  estos amuza laboro, kun
feliĉa muziko kaj bonaj vibroj.
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